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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382211-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Zielona Góra: Wozy strażackie
2019/S 155-382211

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
ul. Kasprowicza 3/5
Zielona Góra
65-074
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Polak
Tel.:  +48 684575623
E-mail: biuro@zosprp.com 
Faks:  +48 683255779
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zosprp.com

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Stowarzyszenie

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa 18 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa
Lubuskiego
Numer referencyjny: E.VI/UE/1/2019

II.1.2) Główny kod CPV
34144210

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:biuro@zosprp.com
www.zosprp.com
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 sztuk fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo-
gaśniczych z napędem 4x4, dla projektu pn. „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami,
powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i
specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-
Lubuskie 2020, oś 4, działanie 4.1.
Zamawiający wymaga dostawy 18 jednakowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych (GBA) dla
Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Lubuskiego dla 18 gmin – partnerów projektu, na terenie
województwa lubuskiego.
W razie wątpliwości i nieścisłości Zamawiający żąda aby - poza wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu
zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) - wszystkie pojazdy i wymienione w opisie przedmiotu zamówienia
elementy wyposażenia spełniały warunki określone w dokumencie „Standard wyposażenia średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA) (...)

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 13 239 720.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
35110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
— Zielona Góra, POLSKA, Gminy - partnerzy projektu na terenie woj. lubuskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa18 sztuk fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo-
gaśniczych z napędem 4x4, dla projektu pn. „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami,
powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i
specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -
Lubuskie 2020, oś 4, działanie 4.1.
Zamawiający wymaga dostawy 18 jednakowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych (GBA) dla
Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Lubuskiego dla 18 gmin – partnerów projektu, na terenie
województwa lubuskiego.
W razie wątpliwości i nieścisłości Zamawiający żąda aby - poza wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu
zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) - wszystkie pojazdy i wymienione w opisie przedmiotu zamówienia
elementy wyposażenia spełniały warunki określone w dokumencie „Standard wyposażenia średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA), przeznaczonego dla jednostki OSP ujętej w zbiorczym planie
sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do kser” Edycja I z dnia 9.4.2019 r., zatwierdzonej przez
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Pierwszeństwo – w razie niemożności pogodzenia
wymogów niniejszego dokumentu i dokumentu „Standard wyposażenia średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego (GBA), przeznaczonego dla jednostki OSP ujętej w zbiorczym planie sieci jednostek OSP
przewidzianych do włączenia do KSRG” przyznaje się dokumentowi zatwierdzonemu przez Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
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2. Zamówienie nie jest podzielone na części.
3. Przedmiot zamówienia musi spełniać standardy techniczne określone w szczegółowym opisie przedmiotu
stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ.
4. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym zał. nr3 do SIWZ.
5. Oznaczenie wg CPV:
34144210-3 Wozy strażackie,
35110000-8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa,
34114000-9 Pojazdy specjalne
6. Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować
jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty
równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia.
7. Jeśli w opisach występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub
systemy referencji technicznych o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy należy to traktować jedynie
jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne
opisywanym.
8. Zamówienie jest współfinansowane w ramach Priorytetu IV Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji i rękojmi / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPLB.04.01.00-08-0004/18

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art.
24a ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 101-243891

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243891-2019:TEXT:PL:HTML
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IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Dostawa 18 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa
Lubuskiego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
07/08/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Moto-Truck Sp. z o.o.
6572942226
ks. P. Ściegiennego 270
Kielce
25-116
Polska
Tel.:  +48 413613313
E-mail: biuro@mototruck.pl 
Faks:  +48 413613313
Kod NUTS: PL721
Adres internetowy: https://www.mototruck.pl/pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 10 764 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 13 239 720.00 EUR

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamówienie należy wykonać w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Przez wykonania zamówienia należy rozumieć odbiór opisany we wzorze umowy jako „drugi etap – odbiór
końcowy”, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 wzoru Umowy.
Zamawiający wymaga etapowania odbiorów wg tego co następuje:

mailto:biuro@mototruck.pl
https://www.mototruck.pl/pl/
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— w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy Zamawiający wymaga bezusterkowej dostawy 27,78
% pojazdów (5 sztuk) pod rygorem wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy (wiążącego się z obowiązkiem
zapłaty kary umownej w wysokości 20 % całkowitej wartości zamówienia),
— w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy Zamawiający wymaga bezusterkowej dostawy łącznie
66,67 % pojazdów (12 sztuk) pod rygorem wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy (wiążącego się z
obowiązkiem zapłaty kary umownej w wysokości 20 % całkowitej wartości zamówienia).
Do wyliczenia poziomu zaawansowania nie uwzględnia się odbiorów niezakończonych etapem drugim (odbiór
końcowy), o którym mowa ust. 1 pkt 3 wzoru Umowy.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23.
Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia – załącznik nr 5.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na czas równy okresowi
związania ofertą, w wysokości: 200 000 PLN, słownie złotych: dwieście tysięcy złotych 00/100. Wadium może
być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy. Pozostałe informacje w SIWZ.
Zabezpieczenie umowy jest wymagane 5 % - pozostałe informacje w SIWZ.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostawdo niniejszego
postępowania, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7ustawy.
Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i
podać firmy podwykonawców.
Zamawiający działa w imieniu i na rzecz następujących jednostek samorządu gminnego:
1. Gminy Cybinka
2. Gminy Bytnica
3. Gminy Bledzew
4. Gmina Witnica
5. Gmina Maszewo
6. Gmina Siedlisko
7. Gmina Trzciel
8. Gmina Dobiegniew
9. Gmina Słońsk
10. Gmina Zbąszynek
11. Gmina Sława
12. Gmina Czerwieńsk
13. Gmina Sulechów
14. Gmina Małomice
15. Gmina Iłowa
16. Gmina Trzebiel
17. Gmina Jasień
18. Gmina Lipinki Łużyckie.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a; Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 22458780
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale VI ustawy.
Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
przysługuje odwołanie
Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 22458780
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/08/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl

